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A Land mark Six Months ஒரு மைக்கலான ஆறு ைாதங்கள் 

ஏஜக்ஸ் பிக்காிங் மைத்தியசாமலக்குப் பக்கத்திலலலய தற்லபாது 

கட்டுைானநிமலயிலுள்ள புதியததாரு நீண்டகால பராைாிப்பு 

இல்லத்தினது 6ைாத காலத்தின் அமடயாளத்மதக்தகாண்டாடுைதில் 

நாம் தபருைகிழ்ச்சியமடகில ாம். இந்த முக்கியைான மைல்கல்லிமன  

அமடயாளப்படுத்த நாம் கடந்த சில ைாதங்களில் நடந்த அற்புதைான 

முன்லனற் ப்பணிகமள நிமனவுகூருகின்ல ாம். 

 

 
• 

July 2020: 2020 யூமல, ஒன்ரா ிலயாஅரசு துாிதப்படுத்தப்பட்ட 

கட்டுைான பாீட்சார்த்தத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக லலக் ிச் 

ஆலராக்கியத்தின் ஏஜக்ஸ் பிக்காிங் மைத்தியசாமல 

இடப்பகுதியில் ஒரு புதிய நீண்டகால பராைாிப்பு இல்லம் 

ஒன் ிமனக் கட்டுைதற்கான அ ிைிப்பிமனச் தசய்தது. 

இத்திட்டம் ஒரு புதிய இல்லத்மத ைருடங்கள் அல்லாது 

ைாதங்களுக்குள் கட்டி, ைிகவும் லதமைப்பட்டதான 320 

நீண்டகாலபராைாிப்புக் கட்டில்கமள டுராம் பகுதிக்கு 

ைழமையானகட்டுைானத்மதைிட ைிமரைாகக் 

தகாண்டுைருைதற்கு உதவுகின் து. 

February 9 ,2021 ைாசி 9, நமடதபற் அத்திைாரப் பணிகள் 

• March 2021: பங்குனி 2021 இரு தபாிய கட்டுைானப்பணி 

இயந்திரங்கள் ைந்துலசர்ந்தன. கட்டுைானப்பணிக்குழு 

நிலத்தள லைமல நிம வுதசய்து,1ைதுைாடிச் சுைர்கமளயும் 

எழுப்பின. லலக் ிச் ஆலராக்கிய நிமலயம் ஒரு ைிலசட 

முகநூல் லநரடி நிகழ்மை நிகழ்த்த. அதில் பல டு ம் 

பகுதிைதிைாளர்கள் இமணயைழியாக இல்லத்திமனப் 

பார்மையிடலில் பங்குபற் ினர். 

• April 2021: சித்திமர 2021: இல்லத்தின் 

1ம்ைாடிப்பணி நிம வுற் து. 
completed. 

• May 2021: லை 2021:(பி இடத்தில் கட்டப்பட்ட 

இல்லங்களின் பகுதிகளான) அமைப்புக்கூறுகள் 

ஏஜக்ஸ்க்கு ைந்துலசர ஆரம்பிக்க 2ம் 3ம் ைாடிப்பணிகள் 

நிம வுதபறுகின் ன.   

June 2021: யூன் 2021: 4ைது ைாடி திட்டைிட்டபடி 

நிம வுதபறுகின் து. குழுைினர் 5ம் ைாடி லைமலயிலும் 

இறுதியான 6ம் ைாடியிலும் லைமலமய ஆரம்பிப்பர்.  

• 

முதல்வர் ஃப ோர்ட் புதிய கட்டுமோனத்தத பேக்றிச் ஆப ோக்கிய தர்மகத்தோ 
சத த்ததேவர் ஷ ன் ககோக்றன், அதமச்சர்கள்  ீற்றர் க த்ேன் ஃ ோேி. 

கறோட் ிேிப்ஸ், கமரிலீ ஃபுல்பேர் ன் ஆகிபயோருடன் பசர்ந்து அறிவிக்கின்றோர். 

• 

January 2021: மத 2021 அமைைிடத்தில் குழுைினர் 

நிலத்மதத் லதாண்ட கட்டுைானப்பணி மும சார்ந்து 

ஆரம்பித்தது.   

• 
February 2021: 2021 ைாசி: மதைாசி ைாதங்கள்முழுைதும் 

கட்டுைானப்பணியாளர் குழு, கட்டட அத்திைாரத்திற்கான 

தகான்கி ீட் ஊற்றுதல் ைற்றும் உதைிச்லசமைகளுக்கான 

அமைப்புகமள நிறுவுதல் லபான் மை உட்படத்  தைது 

லதாண்டுதமலத் ததாடர்ந்தது.  Crews working on the fourth floor on June19, 2021 

குழு 4ைது ைாடிப்பணிகளில் யூன் 19, 2021 

 
 

 

 



A Look Ahead to Summer Construction 

லகாமடகால கட்டுைானப்பணிபற் ிய ஒரு பார்மை 

Activities தசயற்பாடுகள்  

பல முக்கிய கட்டுைான அபிைிருத்திகள் லகாமடகாலத்தில் உள்ளன. 

முன்னுள்ள ைாரங்கள் ைாதங்களில் பிசிஎல் கட்டுைான நிறுைனம் ைின்தூக்கிப் 

தபட்டிகமளஅமைத்து, தமர ைற்றும் கூமரலைமலகமளயும் இல்லத்தின் 

எச்ைிஏசி ைற்றும் ைின் அலகுகமள அமைக்கவும் ஆரம்பிக்கும். இவ்ைா ான 

பல லைமலகள் நமடதப  உள்ளதால் கட்டுைானப்பணி அமைைிடமும் 

அதமனச் சூழ்ந்த பகுதியும் ததாடர்ந்து 

ஆரைாரத்துடனிருக்கும்.ைதிைாளர்களின் தினசாி ஒழுங்குமும  

லைமலகளுக்குக் குந்தகைான குளப்பம், சத்தம் என்பைற்ம  ைிகவும் 

கும ப்பதற்காகக் குழுைினர் ைிகுந்த முயற்சிமயச் தசய்கின் னர். 

Changes to Ajax Pickering Hospital and COVID-19 Assessment Centre 

Parking 

ஏஜக்ஸ் பிக்காிங் மைத்தியசாமல ைற்றும்லகாைிட் 19 ைதிப்பீட்டு மையம் 

கார்தாிப்பிட ைசதிகளின் ைாற் ங்கள் 

இந்த நீண்டகாலப் பராைாிப்பு இல்லக் கட்டுைானம் ஒரு புதிய கார் தாிப்பிட 

ைசதிமய மைத்தியசாமல நிலத்தில் புதிய இல்ல ைற்றும் ஏஜக்ஸ் பிக்காிங் 

மைத்தியசாமல இரண்டினதும் அலுைலர்கள், லநாயாளர்கள், 

ைருமகதருனர்களது ைாகனங்களுக்காகதைன உள்ளடக்கியுள்ளது. 

தற்லபாதுள்ள நிலத்தள கார்தாிப்பிடங்களின் பகுதிகள் கட்டங்கட்டைாக 

மூடப்பட்டு புதிய கார்தாிப்பிட ைசதிக்கான இடைசதி லைற்தகாள்ளப்படும்.  

யூன் ைாதத்திலிருந்து தபாது தபாதுசன கட்டண ைற்றும் மைத்தியசாமலயின் 

ததற்குதகாடியிலுள்ள லகாைிட்-19 ைதிப்பீட்டு நிமலய  

ைாகனத்தாிப்பிடத்துக்குைான தசன் மடயும் பாமதகள் ைாறும். ைாகனங்கள் 

ததாடர்ந்தும் மைத்தியசாமல நிலப்பகுதிக்குள் நுமழைது ைடக்கிலுள்ள 

ஹார்வுட் வீதி ததற்கு ைழியாக நமடதபற்று பின்னர் புதிய ஏற்கனலை உள்ள 

கிழக்கு கீழ்பகுதி தாிப்பிடத்தின் ைழியாகப் பாமதைாற் ம் தசய்யப்படும். 

புதியைழிகளின் மூலம் சாரதிகள் பயணிக்க உதைியாக ததளிைான 

ைழிகாட்டல்களும் அ ிைிப்புப் பலமககளும் அவ்ைிடத்தில் இருக்கும். எைது 

ைருமகயாளர்களுக்கு இதன்மூலைாக ஏற்படக்கூடிய அதசௌகாியங்களுக்காக 

ைன்னிப்புக்லகாருகின்ல ாம்.     

இந்த இல்லத்தின் கட்டுைானத்தின்லபாது ததாடர்ந்து நாம் 

சமூகம் ைற்றும் நைது அயலைர்களான உங்களிடைிருந்து 

லநரடியாக அ ிைது முக்கியைாகும்.   

இல்லத்தினது கட்டுைானப்பணி சம்பந்தைாக உங்களுக்கு ஏதாைது 

லகள்ைிகள் அல்லது ைனக்கும கள், கருத்துக்கள் இருப்பின் 

தயவுதசய்து AjaxLTC@lh.ca என்  ைின்னஞ்சலுக்கு அல்லது 905-576-

8711ext.34167என்  ததாமலலபசி இலக்கத்தில் எம்லைாடு 

எந்தலநரத்திலும் ததாடர்பு தகாள்ளுங்கள். 

Artist’s rendering of the new 500+ car parking garage for hospital and long-term care staff, residents and visitors 
மைத்தியசாமல ைற்றும் நீண்டகால பராைாிப்பு இல்ல அலுைலமர்கள், ைதிைாளர்கள் ைற்றும் ைருமகதருனர்களுக்கான - புதிய 500 

க்கும் அதிகைான ைாகனத்தாிப்பிடைசதிக்கட்டத்தினது ஒரு ஓைியரது பமடப்பு.  

 
  

Join our Resident Email List for Long-Term Care Updates 
நீண்டகால பராைாிப்பு இல்லம்பற் ிய இறுதித் தகைல்கள் தப  எைது ைதிைாளர் ைின்னஞ்சல் பட்டியலில் இமணந்து தகாள்ளுங்கள்.  

 
உங்கள் ைின்னஞ்சல் முகைாியில் லநரடியாக இறுதிச் தசய்திகள் நிகழ்ச்சிகள் பற் ிய அ ிைிப்பு அமழப்புகமளப் 

தப லைண்டுைா? உங்களது பெயர் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரியய மின்னஞ்சல்வழியரகAjaxLTC@lh.ca.க்கு 

அனுப்பிமையுங்கள். 

 
எைது இமணயத்திற்குlakeridgehealth.on.ca தசன்றும்அல்லது எம்மை ட்ைிற் ர் ைற்றும் முகநூல் ைழியாகப் 

பின்ததாடர்ைதன் மூலமும் இறுதித் தகைல்கள் தபற்றுமைத்துக்தகாள்ளலாம். 
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